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Läkemedelsakademin lanserar ny
utbildningsportal
Läkemedelsakademins nya lärplattform, Learnster, är nu i drift och de första
e-utbildningarna är på plats.
-Sedan några veckor tillbaka är vi igång med de första utbildningarna på den
nya lärplattformen. Den nya utbildningsportalen ger oss möjlighet att
presentera våra högkvalitativa utbildningar på en mer användarvänlig och
modern plattform, säger Maria Mårfält verksamhetschef för
Läkemedelsakademin.
Först ut är utbildningarna inom farmakoterapi och egenvård. De förstnämnda
är uppdaterade i nytt format. Successivt under året kommer även
utbildningarna i egenvård att läggas upp i nytt format, och då vara helt
anpassade till mobilen. De första egenvårdsutbildningarna med det nya
formatet är nu tillgängliga och består av 8 utbildningar inom magtarmområdet.
Arbetet med nytt format för e-utbildningarn har skett i dialog med
användarna.
-Vi har under en längre tid erbjudit våra medarbetare Läkemedelsakademins
e-utbildningar inom egenvård och farmakoterapi för att möjliggöra en hög
kompetens på våra apotek. Det känns bra och viktigt att
Läkemedelsakademin satsar på den pedagogiska utvecklingen som den nya
plattformen innebär, säger Sofie Almqvist Gärtner som är HR-direktör på
Apoteksgruppen.
Läkemedelsakademin är den del av Apotekarsocieteten som erbjuder
utbildningar på alla nivåer för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. På
senare år har en allt större andel av verksamheten kommit att digitaliseras,

något som ställer helt nya krav på den digitala infrastruktur som
utbildningsverksamheten bedrivs via. Läkemedelsakademins utbildningar
lockade under 2019 totalt 11.550 deltagare. En ökning från 2018 med nästan
600 personer På den nya utbildningsportalen avser man att inte bara ha alla
e-utbildningar utan på sikt ska material och information även för de
traditionella lärarledda utbildningarna finnas på samma ställe.
-Med hjälp av vår nya lärplattform kommer vi att kunna ge våra kursdeltagare
en möjlighet att enkelt få tillgång till kursdokumentation och annat material
och det öppnar också för blandat lärande där man kombinerar det
traditionella lärarledda med e-learning och annat web-baserat lärande, säger
Maria Mårfält.

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med
läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas
kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs
mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se
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